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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A brit „Thring Townsend Lee & Pembertons” által ügyfeleik, a Brownrigg 
házaspár nevében benyújtott, 0131/2010. számú petíció a Wight-sziget (Isle of 
Wight) területén az állati melléktermékek összegyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szolgáló megfelelő infrastruktúra biztosításának 
elmulasztásával összefüggésben az 1774/2002/EK rendeletnek az Egyesült 
Királyság kormánya általi megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – ügyfelei, a Brownrigg házaspár nevében eljárva – azt állítja, hogy az 
Egyesült Királyság kormánya megsértette az 1774/2002/EK rendelet 3. és 7. cikkét, mivel 
nem biztosított megfelelő infrastruktúrát az állati melléktermékek összegyűjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására a Wight-sziget területén. A petíció benyújtója kifogásolja az Egyesült 
Királyság kormányának határozatát, amely a tanácsok és bizonyítékok ellenére a Wight-
szigetet távoli területnek minősítette. A petíció benyújtója továbbá kifejti, hogy az említett 
határozat meghozatalára azért került sor, hogy lehetővé váljon az elhullott állatállomány 
elföldelése a szigeten, ami károsítja a környezetet és veszélyezteti az ott lakók egészségét. A 
petíció benyújtója szerint a sziget távoli régióként való besorolása a közösségi jogszabály 
alapján arra irányuló kísérlet, hogy elkerüljék az állati melléktermékek ártalmatlanítására 
szolgáló létesítmények kialakításával járó költségeket, és mindez bizonytalan helyzetet 
teremtett a sziget mezőgazdasági termelőinek körében. A petíció benyújtója azt állítja, hogy 
ügyfelei abba a kellemetlen helyzetbe kerültek, hogy nem tudtak eleget tenni a hatályos uniós 
jogszabályokban foglaltaknak, mivel az Egyesült Királyság kormánya elmulasztotta 
kötelezettségeinek teljesítését. A petíció benyújtója kifejti, hogy az Európai Bizottság jelenleg 
vizsgálja a szóban forgó kérdéshez kapcsolódó panaszt, és sürgős eljárást kér a petíció 
ügyében.
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2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. május 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

Az állati melléktermékekről szóló rendelet az állati melléktermékek ártalmatlanításának 
bizonyos módjait engedélyezi. A tagállamok a rendelet 3. cikkének (3) és 7. cikkének (3) 
bekezdése értelmében az állati melléktermékek jogszerű ártalmatlanítása érdekében kötelesek 
intézkedéseket hozni és a megfelelő infrastruktúráról gondoskodni. A rendelet értelmében az 
ártalmatlanítás főbb engedélyezett módjai a 12. cikknek megfelelően az égetés vagy a 13. és 
az azt követő cikkeknek megfelelően a feldolgozás. Az elföldeléssel történő ártalmatlanítás 
„távoli területeken”, engedélyezett hulladéklerakóban lehetséges. A 24. cikk (1) bekezdésének 
b) pontjában foglaltak értelmében a „távoli területekről” származó állati melléktermékeket 
égetéssel vagy helyszíni elföldeléssel lehet ártalmatlanítani. A 24. cikk (4) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak értelmében a tagállamoknak értesíteniük kell a Bizottságot az általuk 
távoli területként besorolt területekről és a besorolás indokairól. Az állati melléktermékekről 
szóló rendelet I. mellékletének C. pontja szerint azon területek „távoli területek”, „amelyeken 
az állatpopuláció olyan kicsi és a létesítmények olyan távol vannak egymástól, hogy az 
összegyűjtéshez és a szállításhoz szükséges intézkedések a helyszíni ártalmatlanításhoz képest 
elfogadhatatlan terhet jelentenének”.

A petíció benyújtója 2008. szeptember 8-án nyújtotta be panaszát a Bizottsághoz. A panasz az 
elhullott állatok Wight-szigeten történő összegyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozott.

A panaszban foglaltak szerint a Wight-szigeten akkoriban az elhullott állatok begyűjtésének 
nem volt kialakult rendje, és nem működtek létesítmények az állati melléktermékek 
feldolgozására és ártalmatlanítására sem. Emellett a panasz állítása szerint a helyi hatóságok 
az állati melléktermékek elföldelését írták elő, amelyet tanácsi tisztviselők felügyeltek, és a 
Környezetvédelmi Hivatalnak kellett jóváhagynia. A panaszban az állt, hogy az elföldelés 
nem volt jogszerű, mivel a Wight-szigetet az Egyesült Királyság hivatalosan nem sorolta be 
az állati melléktermékekről szóló rendelet 24. cikkében foglaltaknak megfelelő „távoli 
terület” kategóriába.

A panaszos közölte, hogy ügyfelei ellen az európai és a nemzeti jogszabályok megsértése 
vádjával nemzeti bírósági eljárás indult, amiért nem megfelelő módon ártalmatlanították az 
állati melléktermékeket.

A panasz benyújtása után a Bizottság vizsgálatot folytatott az egyesült királyságbeli 
hatóságoknál arra vonatkozóan, hogy e hatóságok milyen intézkedéseket hoztak a Wight-
szigeten az állati melléktermékek összegyűjtése, feldolgozása és ártalmatlanítása tekintetében. 
A nemzeti bíróság nem sokkal ezután meghozta az ítéletet a fenti ügyben. A bíróság 
hangsúlyozta, hogy az állati melléktermékekről szóló rendeletben foglaltak szerint az 
Egyesült Királyság kormánya köteles az állati melléktermékek jogszerű ártalmatlanítását 
szolgáló intézkedéseket hozni és a szükséges infrastruktúrát biztosítani, továbbá 
megállapította, hogy az Egyesült Királyság a Wight-szigeten nem tett eleget ennek a 
kötelezettségének. Ennek tükrében a bíróság elutasította a keresetet. A bírósági határozat 
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megjegyzi, hogy az állítólagos jogsértések elkövetése idején a Wight-szigetre nézve nem volt 
érvényben „távoli területként” való besorolással kapcsolatos hivatalos eltérés.

Röviddel azután, hogy 2009 áprilisában a bíróság meghozta határozatát, módosították az 
egyesült királyságbeli jogszabályt, és felvették a Wight-szigetet a „távoli területeket” 
felsoroló jegyzékbe, valamint a 24. cikk (4) bekezdésének b) pontjában előírtaknak 
megfelelően levélben értesítették a Bizottságot a besorolásról és annak néhány indokáról. Ez a 
fejlemény jelentős mértékben megváltoztatta a bizottsági szolgálatok által végzett vizsgálat 
mozgásterét és tárgyát. A panaszos ezután további információt nyújtott be, amelyben azt 
állította, hogy a szigeten az elhullott állatok elföldelését nem ellenőrzik megfelelően. Meg 
kell jegyezni, hogy az uniós jog a „távoli területen” történő elföldelést bizonyos feltételekhez 
köti annak érdekében, hogy megfelelő legyen a köz- és állategészséget, valamint a 
környezetet fenyegető kockázatok ellenőrzése. A 811/2003/EK rendelet úgy rendelkezik, 
hogy „távoli területeken” történő égetés vagy elföldelés esetében a nemzeti hatóságoknak 
biztosítaniuk kell a megfelelő ellenőrzést (7. cikk), továbbá az égetést vagy elföldelést 
végzőknek nyilvántartást kell vezetniük (a rendelet 9. cikke). A megfelelő ellenőrzés kérdését 
a panasz benyújtását követő intézkedések részeként jelenleg vizsgálják.

A Bizottság a panasz kivizsgálása során és tekintetbe véve az Egyesült Királyság döntését, 
amely szerint a Wight-sziget a „távoli területek” kategóriába tartozik, eddig számos 
alkalommal kért tájékoztatást és adatokat az Egyesült Királyság hatóságaitól. A válaszok 
értékelése jelenleg zajlik, ezt követően lehet eldönteni, hogy az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 258. cikke alapján megalapozott-e az Egyesült Királysággal szembeni 
jogsértési eljárás elindítása.

Ami a panaszos arra vonatkozó érvelését illeti, hogy a mezőgazdasági termelők az Egyesült 
Királyság hatóságainak intézkedései miatt nem tudják betartani az uniós jogot, a Bizottság 
megjegyzi, hogy amikor a panaszt benyújtották és a nemzeti szintű bírósági határozatot még 
nem hozták meg, az Egyesült Királyság még hivatalosan nem sorolta be a Wight-szigetet az 
állati melléktermékekről szóló rendelet 24. cikke értelmében a „távoli területek” 
kategóriájába, míg az adott nemzeti jogszabály módosításával az Egyesült Királyság jelenleg 
hivatalosan alkalmazza a „távoli területekre” vonatkozó eltérést. 

A Bizottság tovább fogja vizsgálni a panaszt, messzemenően figyelembe véve a kockán forgó 
köz- és állategészségügyi szempontokat. Az Európai Bizottság Élelmiszerügyi és Állat-
egészségügyi Hivatalával tartott megbeszélés értelmében augusztus végén/szeptember elején 
küldöttség utazik a Wight-szigetre. A küldöttségről 2010. június 21-én hivatalosan értesítették 
az Egyesült Királyság hatóságait Az Egyesült Királyság válasza még nem érkezett meg.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. január 13.

A Bizottság tovább vizsgálta a panaszt, messzemenően figyelembe véve a kockán forgó 
közegészségügyi és környezetvédelmi szempontokat. 

A jogi helyzet és a tényállás tisztázása érdekében hosszas levélváltásra került sor a DG 
SANCO és a brit hatóságok között. 2010 augusztusában a petíció benyújtója, aki egyben a 
panaszos, jelentős mennyiségű információt bocsátott a Bizottság rendelkezésére az üggyel 
kapcsolatban, amelyet a Bizottság megvizsgált. 2010. augusztus 31. és szeptember 2. között 
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az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal ellenőrzést végzett a Wight-szigeten, 
melynek fő célja az volt, hogy az állati melléktermékekre vonatkozó, az 17774/2002/EK 
rendeletben és annak végrehajtási intézkedéseiben (a 811/2003/EK bizottsági rendeletben) 
foglalt előírások érvényesítése érdekében végrehajtott intézkedéseket értékelje. Az 
Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal 2010 decemberében hozta nyilvánosságra 
végleges jelentését, és az megtekinthető az Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal 
honlapján, az ellenőrzési jelentések adatbázisában: 
http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2564.

Az 1774/2002/EK rendeletnek és a 811/2003/EK rendeletnek a Wight-sziget tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó jogi helyzet és a tényállás felmérését követően a Bizottság 
az EUMSZ 258. cikke értelmében jogsértés miatti eljárást kezdeményezett, és erről 2010. 
november 24-én hivatalosan értesítette az Egyesült Királyságot.

Az Egyesült Királyságtól a levél kézbesítéstől számított két hónapon belül várható válasz. A 
Bizottság a válasz alapján dönt majd az ügy folytatásáról.

5. A Bizottságtól kapott válasz, REV I: 2012. április 20.

A Bizottság 2012. január 26-án lezárta az elhullott állatok Wight-szigeten történő 
ártalmatlanítására vonatkozó jogsértési eljárást. Az EUMSZ 258. cikke értelmében 2010. 
november 24-én az Egyesült Királyságnak küldött, a jogsértés eljárás megindításáról szóló 
hivatalos értesítést követően az Egyesült Királyság olyan szabályozást léptetett érvénybe, 
amely megszünteti az elhullott állatok Wight-szigeten történő, elföldelés révén végrehajtott 
ártalmatlanítására vonatkozó mentességet. Ez a módosítás 2011. november 30-án lépett 
hatályba. A brit hatóságok megerősítették a Bizottság felé, hogy az elhullott állatok 
begyűjtésére és ártalmatlanítására vonatkozóan a Wight-szigeten kialakult rend e naptól 
kezdve érvényes (szigeten kívüli ártalmatlanítás). A Bizottság tájékoztatta a panaszost az ügy 
lezárásáról és a brit törvények módosításáról.


